
Zasady korzystania z MS Teams 

1. Zachowaj kulturę osobistą w mowie i piśmie – lekcja online to sytuacja oficjalna, podobnie 

jak czat przedmiotowy. Nie używaj niecenzuralnych słów, nie wyśmiewaj – bądź 

odpowiedzialnym uczestnikiem rozmowy. 

2. Nie rozpoczynaj samodzielnie spotkań, gdyż zrobi się bałagan. To nauczyciel rozpoczyna 

lekcje. O wyznaczonej godzinie czekaj więc w danym zespole, aż nauczyciel zacznie zajęcia, 

wówczas dołączysz do spotkania. Lekcję kończy nauczyciel. Nie opuszczaj samowolnie 

spotkania.  

3. Wszystko, co piszesz w ogólnym czacie, widoczne jest dla każdego członka zespołu, a więc 

dla całej klasy i nauczyciela prowadzącego. Nie przeszkadzaj innym – nie wysyłaj 

niepotrzebnych wiadomości, nie spamuj. 

4. Bądź przygotowany do zajęć. Przed lekcją załatw wszelkie swoje potrzeby, przygotuj zeszyt, 

podręcznik, zeszyt ćwiczeń czy inne pomoce przedmiotowe – tak abyś nie musiał tracić czasu 

podczas lekcji na szukanie materiałów. Wyłącz też urządzenia, które mogłyby Cię rozpraszać: 

radio, telewizja, zamknij inne strony internetowe. 

5. Nie rób screenów, nie nagrywaj – szanuj prywatność innych uczestników spotkania. 

Nagrywanie, robienie zdjęć bez zgody drugiej osoby jest niezgodne z prawem. Ponadto 

administrator ma dostęp do wszystkich materiałów, które umieszczasz. 

6. Jeśli masz problemy techniczne, zwróć się do nauczyciela lub administratora. Napisz do 

niego, on Ci na pewno pomoże. W przypadku gdy nagle musisz wyjść z lekcji (by np. 

udostępnić komputer starszemu rodzeństwu lub rodzicom), poinformuj o tym prowadzącego 

lekcję. Pamiętaj – wiele problemów można łatwo rozwiązać dzięki wzajemnej komunikacji i 

chęci pomocy. 

7. Podczas lekcji, gdy nie jesteś proszony przez nauczyciela o zabranie głosu, wycisz swój 

mikrofon. Jest to bardzo ważne, ponieważ Twój mikrofon zbiera wszelkie szumy z tła. Kiedy 

przesuwasz książki, podnosisz kubek, każdy uczestnik rozmowy słyszy „Twój” hałas. Pamiętaj 

też, by nie odzywać się, gdy nie jesteś o to proszony. Nie zakłócaj odbioru lekcji pozostałym 

kolegom i koleżankom. W hałasie nic nie słychać. 

8. Kamerę możesz wyłączyć. Jeśli nauczyciel powie Ci, byś ją na jakiś czas włączył, wykonaj 

to polecenie.  

 


